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INLEIDING 

 

Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe (hierna “technisch reglement”), onderzoekt de COMMISSIE VOOR DE REGULERING 

VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna "CREG") in de voorliggende beslissing de 

wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke 

die de netbeheerder, Elia System Operator NV (hierna “Elia”), aan de netgebruikers 

aanbiedt. 

 

In haar beslissing (B) 040325-CDC-267 van 25 maart 2004 betreffende de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de 

netbeheerder aan de netgebruikers (hierna: “de beslissing van 25 maart 2004”), heeft de 

CREG de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke die Elia 

op 2 maart 2004 aan de CREG ter kennis had gegeven, goedgekeurd. 

 

Deze goedgekeurde algemene voorwaarden werden vervolgens verschillende malen 

gewijzigd. De wijzigingen zelf werden bij verschillende beslissingen van de CREG 

goedgekeurd. De meest recente is beslissing (B)090507-CDC-865 van 07 mei 2009 

betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers. 

 

Bij brief van 31 maart 2010 (ontvangen op 1 april 2010) legde Elia, met toepassing van 

artikel 6 van het technisch reglement, een nieuwe aanvraag tot wijziging van de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke ter goedkeuring voor aan de 

CREG. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk voor de invoering van de marktkoppeling die de 

dagcapaciteit in de regio centraal-west Europa (CWE) impliciet toewijst. Bij dit voorstel van 

gewijzigde algemene voorwaarden werd een begeleidende nota “Wijzigingen aan Contract 

van Toegangsverantwoordelijke – ARP-contract – begeleidende nota” gevoegd.  

 

Als bijlage bij deze beslissing wordt een kopie gevoegd van het contract van 

toegangsverantwoordelijke dat door Elia bij brief van 31 maart 2010 aan de CREG ter kennis 

werd gegeven en waarin de door Elia voorgestelde wijzigingen zijn aangeduid. 
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Onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de 

zitting van 22 april 2010. 
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ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN VOORGESTELD 

AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 

CONTRACT VAN 

TOEGANGSVERANTWOORDELIJKE 

 

De wijzigingen met betrekking tot de definities 

 

Dit verzoek tot wijziging heeft betrekking op de definitie van “Marktkoppeling”, die wordt 

aangepast om rekening te houden met de wijziging van de naam van de elektriciteitsbeurs 

“Powernext” in “EPEXSpot”. Daarnaast wordt ook voorgesteld om een partij (“Shipping 

Agent”) aan te wijzen die de Day-Ahead benoemingen met betrekking tot de Day-Ahead 

import of export van de dagcapaciteiten toegekend door middel van de impliciete 

marktkoppeling, zal uitvoeren. 

 

De CREG keurt deze wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke goed 

omdat ze de toegang tot het net bevorderen, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 

efficiëntie van het net niet in gevaar brengen en conform het algemeen belang zijn. Hun 

inwerkingtreding is onderworpen aan de uitvoering van de marktkoppeling van de regio 

centraal-west Europa (CWE). 

 
Deze beslissing vormt geenszins een goedkeuring van de regels betreffende de uitvoering 

van een impliciet toewijzingsmechanisme van de dagelijkse interconnectiecapaciteiten via 

een marktkoppeling. Deze zullen het voorwerp moeten uitmaken van afzonderlijke 

beslissingen van de CREG, die zullen worden genomen met toepassing van de artikelen 180 

en 183 betreffende het congestiebeheer en de toewijzing van capaciteit aan de 

toegangsverantwoordelijken van het technisch reglement.  

 

Wijzigingen met betrekking tot de toekenning van een evenwichtsperimeter 

 

Dit verzoek tot wijziging heeft als doel de taak van energietransfer over de grenzen heen ten 

gevolge van de impliciete marktkoppeling (via het principe van import-/exportbenoemingen) 

dat werd toegekend aan de netbeheerders in België, Frankrijk en Nederland in het kader van 

de TLC-marktkoppeling alsook de financiële vragen in verband met deze 

grensoverschrijdende energie-uitwisselingen, over te dragen aan “clearing houses”. Het 

concept van “Shipping Agent” werd met het oog hierop gedefinieerd. Aangezien deze 

partijen al toegangsverantwoordelijke zijn bij Elia en om een onderscheid te maken tussen 
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de benoemings-/evenwichtsperimeter voor hun gebruikelijke activiteiten en de benoemings-

/evenwichtsperimeter voor hun activiteiten in het kader van de koppeling van de CWE-

markten, is het nodig hen een dubbele evenwichtsperimeter toe te kennen. 

 

De gevraagde wijzigingen belemmeren de toegang tot het net niet, brengen de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in gevaar en zijn conform het algemeen 

belang. De CREG keurt bijgevolg deze wijzigingen goed. Hun inwerkingtreding is 

onderworpen aan de uitvoering van de marktkoppeling van de regio centraal-west Europa 

(CWE). 

 

Wijzigingen met betrekking tot de benoemingsprocedure 

 

Deze wijziging beoogt de harmonisatie van de verschillende termijnen van de 

benoemingsprocedure met het oog op de koppeling van de CWE-markten. 

 

De gevraagde wijzigingen belemmeren de toegang tot het net niet, brengen de veiligheid, de 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in gevaar en zijn conform het algemeen 

belang. De CREG keurt bijgevolg deze wijzigingen goed. Hun inwerkingtreding is 

onderworpen aan de uitvoering van de marktkoppeling van de regio centraal-west Europa 

(CWE).  
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CONCLUSIES 

Gezien de coördinatie met de naburige regulatoren; 

 

Gelet op de hiervoor uiteengezette redenen beslist de CREG, met toepassing van artikel 6 

van het technisch reglement, de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke goed te keuren die Elia haar op 31 maart 2010 ter 

goedkeuring heeft voorgelegd en die betrekking hebben op de wijziging van de definities, op 

de toekenning van een evenwichtsperimeter alsook op de harmonisatie van de termijnen van 

de benoemingsprocedure met het oog op de koppeling van de markten in de CWE-regio. 

 

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke die door onderhavige beslissing worden goedgekeurd, worden 

respectievelijk van kracht op de datum van uitvoering van de koppeling van de markten in de 

regio CWE. 

 

  

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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